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ПАТНА GAKABIKA ПА%1НАЕ1ЩА ТЭАРЗТЫЧНАЯ КАНФЕРЗНЦЫЯ

Рашаюяая большасць студэнтаў БНУ і жуць, не ўмеюць выклаісці свае веды ні
Тэарэтычныя канферэнцыі заваявал) Абецэдарскі, 'Шульмая, Булат, (філфав),
нашай краіны, у тым ліву і Беларуотага | вусна, йе пкьмова. На бііяфаюу (1 курс) сабе пачотнае месца ў еістэме марк- Каіган, Паўлава, Оокал (гісгфак), Розія,
студзнтаў Касаіч (фізмат), АІетраівушка, Сенкевііч
дзяржаўнага універсатзта, зразумела, штоірадк па рускай. мове правалііла 37,5 сісцка-денінокай ^ іадувацыі
ў адпавед'насці з пастановай урада СССР проц., не лепш абстаіць справа і на дру нашага універсітэта. Не энойдзеш' нівод- (біяфак) і ярутія ўжо прапрацавалі ўканай трупы, дзе-б штогод не прахо'дзіла заіную літаратуру і іоклалі тшіісы сваіх
ад 20 кастрычніка 1940 г. звання срвец- ГІХ факультэтах.
да'кла'даў. Зараз яны прапрацоўваюць
I трвцк недахопам трэба адзначыи;ь гэарэтьгчпая канферэнцыя.
кага ешецы'ялкта дастаін толькі той, хто
У гэтым -годзе таксама з 5 сакавка да'датковую літаратуру.
сапраўды падрыхтован для пачотнай нла- нездавальпяючую дысцьшлшну сяірод студэптаў. Не радкі вьшалкі спаанеініняў на да 15 іюрасавка будзе прахоідзііць тэарэАднаік, побач э гэтым, у падрыхтоўцы
датво'рнай работы.
тычная ■ваінферзпцыя. Поспех гэтай «ан- да (каяферавцыі ёоць і иедахопы, на
Толысі ў выніку рашучай бара-цвбы за заінятйі, а таисама і пірагулаў.
якасць вучобы БНУ краіны, у тым ліку
Устунаючы ў другое вучнбяае паіўгод- ферэнцыі залежыць ад таго — яатальві якія трэба звярнуць зараз-жа ўвагу комаірганізацый
факультэтаў.
і уні'версітэт, далі добрыя наказальнікі дзе, пельга думаць, шго ў яаіс э пад- ўдала выбрана тэма. Улмваючы гэіыя самодьокіх
паспяховасці ў замовую ЗЕзамеяацыйяую рыхто'ўкай высо'каквалТфкаваных спецы'Я- акалічнасці, сёлета, у адрозненне ал мі У трупах, дзе комсоргама Бутоўскі, Плакс,
сесію. Ва універсітэце сесія дала яаступ- лістаў усё аібстаіць добра. Кожны прафе- вулагодніх канферэнцый, быў прадасгаў- Зі'вкевіч (геафак), Турэцві (гістфак),
ныя 'пакавальнікі:
саір, выкладчык і студзнт павініны памя- леін вялікі выбар тэм (20). 3 іх кож Окудальская (біяфак), і ў неваторых
якая трупах хкфжаі работа яшчэ не начата.
тащь, шго наша ірастучая яіраіна патрабуе ная трупа выбрала сабе тэму,
*>>
Паспяховасць
найбольШ' яе шкашць і дапа-матае усвайПраўда, дакладчыкі і тут выдзелесЗ
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ваць ва'жнейшыя пыган'ВІ марксізма- ны, аяе яны пакуль што сур’ёэна 'не
гдыібоіккі
ведааіі.
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леяііпізма. Тэмы, якія выбраны і якія рыхтуювда, а часу да ікавферэнцыі ваПК
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Улічвіаіочы, што рапгаючая болыпасщь будуць іразбірацца ва каяферэпцыі, ук>t»2
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стал'ося вельмі мала. Трэба адзначьщь,
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Pi
таіва'рышоў, скончыушых універоігэт, бу- лючаюць не толькі творы 'класіііаў марксЗ
>01
о
як 'вялакі недахоп, а той фжт, 'Што боль
И
дуць накііраваны на работу ў школу, мы аз1ма-л€цж1зма, але і аообяыя момаяты шасць студэнтаў не распачала падрыхk
павііінны сачыць за работай школ, ^ьпхтаурыў- гоўку да канферэ'нцыі. Бюро КОМ фа1.
Фмфак96,0
43,225,9 23,27,7 ваць таніх рабоігнікаў, якія былі-б не марвса’йцка-денінскай філаіоофіі,
культэтау недастаткова ўдзялялі ўвагі
2. Біяфда
99,1 29,2
31,3 28,1 11,6 толькі добрым настаіўнкаіш, але і добры- кі 3 біяграфй тава'рыша Сталіна.
іПадаыхтоўка да канферэнцыі вялзсцца пытаняям падрыхтоўпы да канферэа3. Геафак
94,0 31,2
31,1 29,5 8,2 мі выхавацелямі.
ўжіо юаяя месяца. Выдзелеяы даікшадчы- ЦЫІ І ТОЛККІ зараз начал! займавда імі.
4. Хічфак
92,2 46,6
25,4 19,8 8,2
У аувязі 3 указанием главы- ўірада таТэарэгычвая капферэвцыл — вялікая
5. Бістфаік 87,7 39,0 26,4 23,6 11,0 варыша Молатава аб некаторай практыч- кі, пры кабІЕеце маркоіэма-ленініз'ма
6 . Фізмат 74,4 43,8 24,5 25,7 6,0 ііай падрыіхтоўцыі навучаючыхся, школы арганізаваны 'вансультаныі, да коаанай І важная icnpapa. Яна аказвае вялікую
гэмы падабрана дадатвовая літаіратура. дапамогу _ ў справе аўладаінвя маркеізРад таварышоў, выдзелеяых дажладчы- мам-леііжізмам і да яе трэба рыхгавацУсяго
88,8 38,5 27,5 24,8 9,2 заіраз практычиа перагляд-аюнь і перабудоўваіоць сваю работу, ьшанущца больш камі, рьнхтуюцца да канф'ерэігцыі вельмі ца сур’ёзна з усёй адкаэнасцю.
3 прывеідзеных даных відавочйа, што цесна_ ў’вязаць вывучэпіне аоноў навук з
добрасумленна.
Так, тт.
НАЛІВАЙКА.
вышашныл і дойрыя айзнакіі смадаюць па практьжай. 3 гэтай мэтай вучіЭ‘бная йаст- сур’ёзна і
уйіверошту 66 ЩЮЦ., пасрэяныя толькі ка і асабліва кафедра педатогііві навіяны
24,8 проц. і неедаівальняючыя 9,2 проц. аргавізаваць глыбокае вывучэняе вопыту
Гэга гаівоірыць аіб тьш, пто, не гледзячы перадавых совецкіх яастаўнкаў з тым,РЫХТУЕМСЯ ДА КАНФЕРЭНЦЫ1
на навышаяыя пагпрабаванні ў гэтым го- каб прапанандыраваць к яшічэ ў сценая
На кюмсамольскк сходзе студенты J выбрана зуск удалая, хаця раня! перьвд
дзе, большаіоць снудеятау добра падрыхта- рііііверсітэта. Ко'Жяай кафедры панрзбна
дзейнаец!
таварыша
валася да сесіі. Тжія студанігы, ж Щш- абм-еркаващь пытаіняе, як лепш пабуда- курса іф.і.талайчнаіга фажультэта віыбр-алі рэволюцыйнай
кевіч, AreeiHKa, Рубшнштзйн,
Чубакоў, ващь работу, к-аб студэяту рць не сабе тэму для тзарэтычнай канферэнцы!: Сталіна, лрадстаўляючы вяліікую идкаСааі'Цікіі і даугіл вышлі ў лік перадавых толькі тэарзтычныя веды-, але і наву- «Ранняя рэволюцы'йная дзейнасць таша- ваець, на вялщ жаль, яшчэ мала асветі вылучаяы каіндыдатамі на стаяілокую чыць яго перадаваць гэтыя ведьг другім. рыша Сталіна». Гэга тэма падзелена на лен. Але трэба думаць, што дапамога,
рад да-кладаў.. 3 даклаяа.ча выстуіняць сту- якую аказвае іўідзельнікам таафэтычяай
стылеядыю.
Уіступаючы ў лрупую палавіну В'учэб- данты ‘Масевіч, Шульман, Булат, Серко, канферэнцы! кайнет маркшма'лен!я!зма,
Аднак, по'бан з прыведзеньш дадашны'
мі фактам, с&сія выяаіла цэлы рад неда- нага года, мы павінны прыжяць меры к Абецэдарскі. Апрача таго па ікюжнаму да- дасцъ свае станоучыя вышта. Тэарэтычхопаў. Адаым з аоноуных недаіхонаў з’яў- далейшаму паляппиэ'нню вучобы, дыецы- кладу 3 садакладамі вЫсгуіпяць і другая ная канферэнцыя, якал адьпгрывае вяліляецда вялкі піроцант (11,2 цроц.) пліны, пісвмеінвасці і вультуіряасці сту- таварьшьг. Гэга даоць магчымасць жыва кую ролю_ Ў павыпіэнт агулвнаадукацый"
абмрржашаць усе цдкавячыя нас пыітанні. наша ўзроўяю ! развщця студэнтаў, на I
няяўкі студэнтаў на экзамены. Тэта дэнтаў.
Неабходна адзначьщь, што тэма для курсе філфавта нро]|з]эе паспяхова.
Совепікі народ рашуча ўзяўея за ажыцгаворьгцв аб тым, пгго ёоць
яшчэ
ЗАГОРЧЫК.
етуданты, якія на нраіцягу паугоддая не цяўленпе гктаірычныж рашэняяў ХУШ дікладаў на тэарзтычнай ,канферэнцы!
работу
пірацуюць над сабой, а напя-рэдада 'Ce партканфеіравцыі, палшшаючы
cil не моігуць падрылтаванца да экзаме- праімысловасці, транспарта і да. галіввыД31ЦЯЧЫЯ годы ПРАВ АДЫ РА
наў. Аказваепда, што і «Ш'турм» не ног творчасці.
Еалекгыў уйіверсітэта разам , з усімі
дапамагчы такк студэнтам'.
«Век жыв! — век вучьтся» — ка- выйзяляуся оярод овак аднагодак яезвы*
Друшм яедахопам трэба аданачьщь не- пірацоўіныміі нашай кіраіны будзе зміагаяда арть. I гэта' так. Шволі не будзеш ве- чайнай энеірігіяй, ірозумам ! воляй. Ужо
дастатковіую пквменнасць стулэйтаў. Не за тое, ваб наша работа была на ўзіроў^ д.ць'усяго. Але трэба хацець ведаць Ў тэты час у даіцячым сэрцы: правадара
радкіі факты, калі окончыўшыя унііве'рсі- ні пастауленых перад вьшэйшай школай більш, ! не тольк! хацець...
даспявала 'настойлівасць, якая развілася
тзт не голькі слаба ведаюць сваю спецы- вялкк задач.
Падрыхгоўка да тэарзтычнай'ка:ВфЗ'рэн- пасля іў сташвокую неярымірыімасць да
Рэктар БДУ П. САВІЦНІ,
ялвнаодь, але вьшючна непкьменна піцыі — адна з самых
захапляючых во-рагаў.
спраў. Тут ёоць над чьим працаваць. А
Іосіф—^важіак рэбят да вучобы ў ceiMi*
тэта ! рбіць работу захапляючай.
нарыі. Іосіф — удзельнк рэволюцыйнага
Я выбраў сабе тэму для даклада «Дзі- руху ў ceMiiHapbri. Так малюенда вобраз
цячьм І шкодышя годы I. в. Сталіяа». Сталінаі ў дзяцінстве, вобраэ наивяллкшаша
іКомсамодьсікая ’група адіказвае за вучо-' бай комсамольцаў, падрыхтоўкай іх да Лігаратуры па гэтаму пыгавню параў- чалавеіка сучашасці.
наўча нямнога, але ! ў той, пірачыгаяай
Як-ж.а пасля гэтага не рыхташцца да
бу І работу усяго курса. На вялікі жаль, дзяржаўных экзаменаў. ■
мною,
вобраэ Сталіна дзіцячых ! школь тзарэтычнай ‘канферэнцы!, ікал! гэтая пра
Не лепш кіруе работай ікомсамольскай
не ўсе комсорг! зразумел! гэтай асноўнай
заданы пярвічнай арган!зацыі КСМ. (Іту- арганізацы! ! комсорг III курса біяфака ных тадоў ус'тае з усёй паунатой а ва ўзбагачае твае веды.
С. МОЛАКАЎ.
дэнты V курса павінны як мага лепш г. Сінякевіч. Вывікам гэтага з’яўляецца яокравасцю. Дванаццацігадовы хлопчык
падрыхтавацца да дзяржаўных экзаменаў, адставанне некаторых комсамольцаў у
у тэрмія заікончыць курсавыя работы. вучобе, незацкаўленасць !х грамадскай
Але на біялатічным факулътэце боль работай.
Комсамольскай арганізацыі факультета
шасць студэнтаў яшчэ 1 да гэтага часу
Еро'С завончыуся. Большасць стуйэнтаў
Еомсамоліьокія аргалізацыі! хіміфаів& і
не начинала падрыхтоўк! да нап!сання трэба больш звяртаць увагі на ^ работу н а ш т універсітэта прыяяла ўдаел у ім
бкфака зусім слаба ираводаяць фізкіулькурсавых работ. Вядучай у гэтай рабоце комсамольскіх труп V ! Ill курсаў. Прід^ І здал-а нормы па лыжах на значок ГПА. туірвую работу і не 'Зівяргаюць увай на
павінна была быць комсамольская аргані- стаячыя экзамены патрабуюць узмоцненай Вышн! кроса павкны паслуж,ьщь штуфзацыя. На самой справе комсорг V курса работы ўс!х студэнтаў. Еомсамольцы павііі- шком для яшчэ бодъшага разтортвамня црэннае яаведаанне леюцый фііэкулыуры
цэлым радам істуідэнтаў. Груша «Б» II
М. С.
т. Нратасевіч зусім мала цікав!цца вучэ- ны быць у авангардзе.
абароннай работы >ва ушверсітэце.
курса х'кфака і ўвесь I курс біяфака зуХто-ж Бышаў цераможцам у спабор- ок не наівеяваюць фізвультуру: на за"
ніцтве? Тыя студэяты, якія сктэматычиа нятках прыюугнічаюць 2— 3 студэнты, а
У САМАДЗЕЙНЫХ КАЛЕКТЫВАХ УНІВЕРСІТЭТА
займаліся фізкуйьтурай і спортам, якія тт. Драбышэўская, 'Седнеў, СІеталіЬчык,
ўдзялялі і ўдеяляюць шэгай шраве М'но- Чэрніна, Парыс, Вальфоон, Еаледа і ія3
хорам,
домравым
гуртком
!
групай
соль
У сучасны момант ва уншерсітэце прага ўваві. Сцудэнткі Лаігуценка (геафак I шыя гліядзяць на фізкультуру, нк на
цуюць наступныя самадзейныя калекты- ных шеваў. Гэтыя калектьгоы маюць ква"
курс). Заводская Д. С. (бкфак, II курс), ненатрэбны шрадмет. Такія адно'Сікы павы: джаз, хор, драматычны і 'домравы ліфікаваных кіраўнікоў ! могуць паспя
Верыга (истфак, II -курс) наказал! най- мянёнык таварышоў да спорта могуадь
гурткі і група сольных спеваў. 3 усіх хова працаваць, тым не менш, работа у
гэтых калектываў найбольш нармалнна і гэтых гуртках пастаўлйна дрэнна. Тэта леішпьш вынакі. Трохкілометровую ды- прывесці толькі ж таму, што гэтыя люаргаяізавана працуе джаізчаркестр, які тлумачыцца перш за ўсё тым, што мнпгія станцыю Верыга цр-айпіда за 18 мінут 30 дзі Бырастуць бязволшымі, слабым!, йяпрысгупіў да падрыхтоўкі новай канцэр- студенты, маючы пэўныя здольнасці, не секунд. Толйкі ісііегэматыічнай треніроўкай здоільівы.мі да пракгыічнай даейяаюпіі.
наведваюць заняткаў гэтых самадзейиых можна дабіцца таніх блііскучых вынікаў.
тнай праграмы.
Сістэматшна займацца фівктчьтўраі—“
Драматычны гурток падбірае эараз^ п’есу ка.те®тываў. Неабходна ўмацанаць рабюту Вядома, ёсць і тавія студэнты, якая зл- абавязак кожнага етуідэнта.
мест
рэгулярнагаі
наведвання
фізкульі хутка прысгупіць да яе ажыццяўлення гурткоў 3 тым, каб падняць сама дзейнасць
КАВАЛЬЧУК,
іа сцэне. Абодва гэтыя ікалектывы поў- сгудэятаў універсітэта на яшчэ больш турных заіняткаў рэтулярна наведвалі
Інструктар кафедры
фіэкультуііы
амбулаторныя кабінетЫ, каб атрымаць
іасцю эабяспечаны ўдзельнікамі. Але ш с»1 },р .«.н ь.
БДУ.
даведку
аб
аслабаненн!
ад
заняткаў.
горш абстаіць справа ў гэтых адносінах

ТАМ, ДЗЕ БЯЗДЗЕЙНІЧАЕ КОМСОРГ

ДА ВЫ НІКАЎ КРО СА

КІНДЫДАТ НА АТРЫМАННЕ СТАЛІНІІКАЙ СТЬІПЕНДЫІ

Яшчэ занмаючыся ў шкоае, Чубакоў
па'лшіў х.імію, цкавііўся ёй, і таму вьг
браў сабе шраф>9сію хіміка. Прышоущы ва
уніБерсітэт, ё}і поўйасцю аддаўся рабоце
над оваім любімым прадметам. Ён запі-

ДОБРЫ

ТЯВЛРЫ Ш

Сваімі арганіізатарекіяі
здольнаспнш, вучобай Кайстанцін Цішкевік выдзяляецца сярод сгудэытаў нашага універсітэіа. Мы ііацрасілі яго напісаць аб сабе, аб
сваёй рабоце. «Няма аб чьш йісаць»,— сказаў скромна Цішкевіч'. Ён ніколі не жадае
гаварыць аю сабе, аб сваіх пошехах. Гата
С'Кромнасць неразрыўна звязана з глыібокай таваііыокаецю.
3 першага-ж дня вучобы ў БДУ Цішкевіч узяўся з вялікай прагнаедю за рабютў, і як вышік — голькі В'Ыдатныя
адзнажі.
Цінікевіч не абмяжоўваецца
KaiFcnoKTaM. ІІрацуючы намеснівам сгаршыні лрафвома, вывонваючы іншыя грамадскія лагрузві, Еансга.нцін знахО'Дзіць
шмат часу для чыікі літарагуры.

саіўіся ў навукова-даоледчы ■
'гургок і распрацаваў тэму «Атрымаянв-^І прымяненЕ№. азотнай кюлаты».
У вынііку добрасумлешага вшучэяяя
літаіратуры па даяа.»у пытаніш т. Чубакоў зрабіў цікавы дажлад. Работу ў аавукова-даследчым гуршу ёй прадаўжае
і ‘М II і III курсах. Зараз ён закаячвас
работу па аргаігічнай хіміі: «Ho-oncxi
хіміі вунлевадародаў».
Вялкую
ўівагу т. Чубакоу удзяляе
канспекгу. Працуючы самастшша
над
матэірыялам, ёп дапаўняе жанспект, выовягляе пеэразумелыя месцы, і, такім
чынам’, для яго нічога йс застаецца- лезраэумелым.
Тав. Чубакоў — акты>ны гра.чадскі
работнік. Агуль'ны 'схрд студэнтаў выбраў яшо чілшаім шрафкоіма ушверсатэта.
Апрача таіго, т. Чубакоў — адказіны рэдактар яавукова-'да'следчай факультэцкай газеты.
Акуратнаоць, чоткаець і хуткасць выканапня — во'Сь , што харажтарызуе г.
Чубавова, як прамадекага рабошіка.
Н. ЕРМОЛЕННА.

НАШ КАНДЫДАТ
'ВуЧ'Оныі срвет універсітэта вылучыў кандыдатам на атрьшанне
аталіН'&кай
етьшендыі
сгудэнта IV курса фі'
3iiiKa4MaT30iaTH4Haffa фіакультзта тав. Ру&іншгэйна.
Т a в.
Ру'бінштэйа
з’яўляевда выдатнкам
вучобы, пачьшаючы з I курса. Глыі&оівіх
ведаў ён дайіваецца сістэматычвай яастойлівай вучобай.
Але тав. Руібіншгэйн не абмяжоўваевда
працрацоўкай іЯіраграмнага матэрыялу. Ён
вельмі жыва цівавіцца навіейшай ліітаратурай яа фізіцы, адносіцца да яе яв чадавек, Ш1Ю радіыіў йрысвяціць сябе навуцы. Аб яго ўменлі працаваць над внігай сведчыць даклад, зро'блены ім на навувовай жанфервніцыіі нашата універсітэта. Даклад гэгы паслужыў шачаткам ято
работы на даследванвю некаторых асаблівасцей, вьБпрамлеаня высокачастогных
тоікаіў крыштаілічныйіі дэтзвтарамі. Гэтыя
даследванні, апрача некаторькх ведаў па
фізіцы, патрабуюць умения самасгойна
эвсперыіме.нтыіраваць, патрабунхць твоірчага
энтуэіязма. Такімі яіваедямі аўладав тав.
Рубіншгэйн.
Ён не замывае сябе ў кюлібе сваіх навукевькх но'шуваў. Ён з’яўдяецца добрым
грмадскіі-м работтка.м і чуткім таварышом. ІІошеіхі не кружадь яму галавы.
Новы пошех, наадварог, натхняе яго на
рлейшую пладаігворную работу.

ЛЕКТОРЫИ УНІВЕРСІТЭТА
Пры Беларускім дзяржаўным ўніверсітэце адкрыўся лекторый. Неабходнасць арганізацыі такой асветвай установы адчувалася даўно. Шырокія кругі працоўнай
інтэлігенцыі — і мужачыя, вывладчыкі,
студэйцтва, ваенпыя работнікі, якія праўда, маглі варыстацца і карысталіся лекцыямі і дакладамі Дома партыйнай асветьв. Дома Чырвонай Арміі, клубаў і т. д.,
але- звыічайна гэтыя даклады бодьш за
ўсё
мелі
грамадска-палітычны
або
опецыяльны харажітар, і ў значяа меншай
ступеяі
амі
-закраналіся
агулшанав^жовыя пьшінні. Між тым, запатрабаваняі інтэлігенцыі ў ігэтых аідносінах шырокія. Совецкі інтэлігент не хоча
заміыкацца ў вузкія рамкі сваёй' спецыяльнасці, яго цівавяць і дасяшенні іншых навук, сучаснае станювішча актуаль
ных пытапнАў у галіне ібія.тогіі, хіміі, матэматыкі, геалогіі, гістарычных' навув,
геаграфіічньгх яавўв і т. д .,— усіх тых
пытанйяў агульна-навуковага характару,
пеабх'одйасць знаёмства з якімі адчувае
кожВы сапраўдны інтэлігентпы чалавев,
знаёмс'бва' з явімі з’яуляеода абавязковым 'ідля жолнага, хтб лічыіць сябе інтэлігентным чалавейам.
ВывучэішеІ «Еароткага курса гісторыі
ВЕП(б)», асноў марксізма-ленінізма, яшчэ
ў больЙай етуйені ўзбудзіла ў шырокіх
масах імкйенне да ведаў, да абгрунтавання і падмапаваяня фііласофіі дыялектычнага маіэрыялізма агульнанавуковым ме
тзрЬшлам. На фоне такой агудьнай цяві
да ведаў вусім зразумелым з’яўляецца,
напрыклад, тое, што першая лекцыя з праграмы лекторыя «Паходжанне жыцця на

Як яе дэіўна, аяе нам • прыхоідзшцца учынках 'студэнта ¥ курса (зауважце, Y
яшчэ гаварыць аб такіх пытаннях, як курс!) біялагічнага факультэга Жарыкакультура і паводзініы стуідентаў у быту. ва. Зусш не к мрсцу бессаромнае пераліУ нас яшЧэ маюць міееца выпада грубых чэные аўтарам артыкуда вульгарыамау,
адноош яаміж стуідэнтамі, пасардлавыя як!я ўжывае Жарыкаў.
Не патрэбнаі Безумоўна, дельта абмяадноеіны да жанчыны, вьшаджі,' кала стуДЭЯТ' уступав Ў яепатрэбныя спрэчкі з жоувацца i тодай канстатацыяй факта.
Самыя едкая словы, самае вялікае абувыкладчыкам.
I
не меня! дзіўна, што да гэтага часурэнне намнны выклікаць у аўтара неНІ ■насценны друк, йі універсітецкая эгычныя паведэшы снудэнта. Вось тады
шматтыражка не звяргалі ўваігі на падоб- I без кагадага нулъгариасцей знойдуцныя выпада. Наяунасць у нашим ася- ца словы, ЯКІЯ сваёй ваетрынёй, рэвроддзіі пашЛякоу патрабуе ад усёй масы каецю будуць асуджаць цынічньі учысіуцэятаў самага жорсткага асудокэння нак.
Иарадавсальна гучыць каиец артыкуІХ, як людзен, ганвбігчых звание соведкаіга студэнта;. Болып смела, адкрыга ла: «Нельга думаць, што Жаішкаў, евотрзба гаварыць аб усякіх праяўленнях дзячы нават таварыскш адносины да бівульгарнасцей, як фактах, дастойных ЯДОГІ! (1), сам добра ведае яе». (Дерад
гэгым адэе лералік ношласщей ІЕарыкава).
абурзння.
Быбачайце, але чаму вы называеце
Сяіынімся воратка на аргыкуле, якіі
змешчан у газоцео біяфака і закранае пошласц! бііяд'огіяй? Гэга не біялоіія і не
разглядаемае пытанне. Артыюул надрука- біялагічная пошлаець, а самая ввычайвая лад _ізагалоўкам «Герой». Нельга з ная пошлаець, сулроць якой мы а павінтакім раўнадутшпам гаваірыць аб пошлых иы змагацца! •
'

ГІСТОРЫЯ АДНАГО МУЗЕЯ

Мінск, друкарня «Звязды».

Беларусі. Гэта аснона ўноў раатортваемага гасторыка-археалагкнага музея БДУ.
10 люіага і940 г. адбыдося ўрачысгае адкрыццё новай навукціва-данаіможцан
усташовы універсітэта. Аано'уным! адаэелам.1 з’явіліся: аддзел етаражышнага Исхо
да (каілвкцыя
г.), атрымаяая 3 фон
да!’ аоласнога музея і аддаед. стараасыгннага свету (надматыіьныя помнш, кераміка
і манеты з крымскіх музеяу). Маліадому
музею каштоуйы падарунав ■прышес і
дзяіржаушы эрмитаж: оагатую калекцыйо
сіаражытна-црэчаскіх,
віэаінтыііісікііх і
рьшскіх маінег.
Адйзел старажытнага Усхода значка
ііаноуніуся свежыші
магэрыяламі па
ацошінах даных гіістафычіных журалаў.
Бялйкую цікаівасць нірадстауляе какісврувцыя, эроб.геыая акаде'макам Н. М. Школьсіыім, яірка.й ювяцісітай фрвоні э налаца
цароў Мары.
А у іка музей запоуш й яаведвальнк!.
Яго заусягдатаяш стал! студэнты 1 кур
санты БДУ. Яны вывучал! тут гкторыю
рэ-1/іігй, знаёшіліся з помійікамі старажы'^
нага мастаюта, ерацавал! над семінарокіМІ 1 курсавымі сачьшевнямі.
Наведваць
музей начал! і школьник! сярэднах школ
ста'лацы. Тое, што ў класе ш тольвіраскаавалася,— тут бачыл! яны у наглядных
карцінах ! рэчах: ! вггпенкія піраміды, !
статуя crajpaKbiTHara ф!зкультурн1ка-дз!скабола, ! г.тшяныя чараяш, пакрытыя
два 3 палавііяай тысячагоддз! назад вядомым афінскім чррным лакам: лак блішчыць, ж учора эроблены...
3 вялікай ціжавасцю наведвальМкі разУК356.

Праф. Ф. Г. ОСІ ПЕНКА.

С У П Р О ІІЬ П О Ш Л А С Ц І

ДА ДВАЦЦАЦІГ0ДДЗЯ БДУ

Восень 1927 г. У карыдорах етарога
будырка, педфака ВДУ— ажыуденне. Згоір'
блены' маденькага росту, з сівіэной у барадзе прафесар мігусіцца, студэяты распакоўіваюць окрышкі. Нрафесар— гэга Ш'
калан Міхайлавіч Ніжольскі. У скрышках,
ацрымапых з Дешишрада,— ^калекцыі гінсавых К0ПІЙ 3 црыі’ожых помиакау Дзяржаунага зрмітажа, помн.ікі п» гісторыірвлігіі сіаражыгнага УсхО'Да. Ва yH-ineipcmj
це адкрываецца невялікі вучзбны музей
па гісторыі культуры.
Музей, да рэчы, праіснаваў нядоўга.
Хутка педірак выдзеліўся ў самастойны
Педагагічны інсіытуг. У ВДУ гумантарных спецыядьнасцей не засталоея. I уні"
вбрсітэцкі музей, праііснаваўшьг некато"
ры час, як асобная антырэлігій'ная выста^жа,- папаў затым у фонды Мінскага
аблаепога гістарычнага музея.
Лета 1939 г. Сярод звілістых сцежак,
у акружэнні Херсанескіх руш крымскага
старажытнага горада, росйвіт якога ' адносіцца да двух з палавшай тысяч год та
му назад,— ходзяць сгуданты гістарычнага фаиультэта Беларуската дзяржаўнага
унівеірсітэга. Гэ-та—^іюршая летняя прак'
тыка студэнтаў-беларусаў на аржеалагкнай раскопачнай пляцоўцы, црактыкапа
гістоіры.і старажытнага свету і равняй гі'
стбрыі ‘ ншродаў СССР.
Скончата пракгыка. Отудзнты I кіраўНІК вяртаюцца ' ў Мшок. У руках— ^важ*
КІЯ чамаданы, багажом па чыгунцы цуць
окрыні. Гэга — . паідаірункі Еерчанскага,
Херсаяескага і Феадасійскага археалалічных музеяў універсітэту овдэнаноснай

зямлі» (акад. Т. Н. Годнеў) сабралі* млізарнейшую аудыторыю. Неабходна ўсямерна пайсці наеустрач гэтым імвпепням.
Універсітэт багат высокакваліфікаваны»
мі лектаірааііі. Ён мае рад раібютнікаў ад
акадэмікаў да вопытных выкладчываў,
явія могуць 8 поспехам весці лекцы&ую
і паяулярыізатарскую работу. Шэсць факультэтаў яго могуць забяспечьщь гэту
работу.
Акрамя сіл універсітэта, да работы
декторыя прыцягваюцца відпыя вучоныя
на-шай .краіны, даклады яках етавяцца ў
праграму яекторыя. Асвятленне актуаль
ных шытанпяў абароны, вайны і ваеннай
справы будзе таксама перыядычна і давацца віднымі ваеіннымі работнікамі.
Асабліва неабходна паклапаціцца аб
тым, кабі матэрыял лекцый зрабіць на
глядным, даходчывьпм да сліухачоў. Таму
да многіх лекцый намячаецца дэмаястрацыя юінофільмаў, дыяпазатывау, жарт, лабараторяых доследаў д т. д.
Асаблівую роотю павінен адыгрыіваць
універсітэцкі ліекторый у
павышэнігі
агульна-адукацыйнзга ўзроўню студэнцкай масы не толькі упіверсітэта, але і
іншйх ВНУ. У Мінску мшга ВНУ, многа моЛ'адзі, яжая ж.адае нужьища, павы*
шаць свае веды не толькі сваёй спецняльнасці. Спецыяльнасць не павінна бьщь
аднабакован, яна павііша асноўвацца на
шырокім
агульнаадукацыйным
базісе.
Толькі тады яна каштоўпа і такі спецыяліст будзе пе рамеспік сваёй справы,
а каштоўны культурны^ работнік, сапраўды інтэлігентны чалавек.

глядаю-ць фотаздымкі ербдааў здзек, якія
ўжываліся рыімскшй рабауладальшкам! да
працшіўшыхіся ! паўстаўшых рабоў. Гэ
та страшіэінныя паказалынікі звеірстваў
грамадісгва, аонованага яа бязлітаснай
класавай баіршцьбе.
' На віідныш меюцы—-фотакопія запіскі
Бладаімііра Ільіча Леяіна ў былую Ру^мянцаўскую бібліятэкіу. Быў 1919 год, год
пачаўшайся інтэірвенцш сусветнага капіталіжа сушройдь маладой совецжай дэджавы. Бяадзімір ідьіч вацружан вядікай
паіргыйінай ! дзяіржаўнай лрацай. Але ён
энаішоў час для запатрабаваяяя з бі'
бліштэк!— толькі на адну ноч—-'Для данедж !-—грэчаекаірускага і трэчаюка-няімецкага, або грэчасжа-англійскага слоўініка і
кпіг па гістоірыі стаіражытнай нрэчаскай
філасофіі... Да дваццаіцігодря БДУ міузей
адюрывае выстаўку па гісторыі барацьбы
бачіаруіакага народа супроць гнёту поль
ских паноў, пачынаючы з X сгагодш.
Музей аказваў ! аказвае навужованканоультацыйную дапамогу краяэнаўчым і
тістарычным музеям Оршы, Слояіма, Баў"
кавыска, Гродна. I гэгыя музеі, у сваю
чарту парадаюіць нам таксама рад каштоўіных фото І экспанатаў як у якасці
падаірушжаіў, так ! ў парадку міжмузейнага абмену дублетам!.
Акгыў музея, па заданию Наркомасветы БССР, зараз црымае удзел у падоыхтоўцы пуцеівадзіцеля-даведачЕііка «БССР
— у помяіках І музеях».

I. КУДРАУЦАУ.

ХР о н і к а
22 лютата был! падведзены вынікі
м!жфакудьтэцк!х стралковых спаборніцтваў, прысвечаных ХХШ гадавіяе РСЧА
! ВМФ. Судзеиская калегія у ісаставе т. т.
Гладкага, Нозняжа і Цывеса раэгледзела
матэрыялы спабцрніцтва а ўстанавіла:
1. Опаборніцтвы лраходац! ў поўнай
аднаведиасц! з устаноўденым палажэннем.
2. На аснове ^гледжаных матэрыядаў
судзейская калепя прысудз!ла камаыдныя
месцы: мужскія каманды:
I месца — камандзе фізмата, вынік
— 160 3 250 ачкоў,
II месца — камандзе химфака, выяік
— 140 3 250 ачкоў,
III месца — камандзе гістфака, вынік
— 114 3 250 ачкоў,
IV месца — камандзе біяфака, вынік
— 71 3 250 ачкоў.
Жаночыя каманды:

I месца — камандзе хімфака, -вытк
— 140 3 250 ачкоў,
II месца — камандзе бшфака, вынік
— 122 3 250 ачкоў,
III месца — камандзе фізмата, вынік
— 120 3 250 ачжоў,
IV месца — камандзе філфака, вытк
— 150 3 250 ачкоў,
V месца — камандзе гістфака, выніж—
115 3 250 ачкоў.
3. Судзейская калегія прысудзіла і
асабовыя месцы. Сярод мужчын:
I месца — Рыбакову — хімфак, вынік
40 3 50.
II месца — Вярбілаву — фізмат, вынік 39 3 50,
III месца — Суіадольскаму — гістф*к,
вышк 39 3 50.
Дацэнт В. ШЗЎЧЭНКА,
загадчык
гісторыка-архвалагічнага
У
спаборніцтвах прымада ўдзеі хамАідв
навуковых работнікаў.
музея БДУ.

Тыраж 1000 экз.

Адказны рэдактар I, ЛЕВІН.

